
När avtalsrörelsen 2010 nu
kommer igång är det i ljuset
av en ekonomisk kris av his-
toriska mått. Utspel från
arbetsgivarsidan om de cen-
trala avtalen gör att LO inte
utesluter konflikt.    

– Vi går in i en av nutidens stör-
sta avtalsrörelser där 500 riks-
täckande avtal ska tecknas, och
det gör vi med en tydlig kon-
frontation från arbetsgivarsidan,
sade LO:s avtalssekreterare Per
Bardh under en pressträff förra
fredagen. 

– De vill ha en återgång till
1980-talets oreda utan centralt
ansvar då lönerna pumpades upp
med luft, vilket leder till infla-
tion, räntehöjningar och till slut
till färre jobb. 

Måltavla var Almega, ett av de
tyngsta förbunden inom Svenskt
Näringsliv, som nyligen gick ut
och krävde en helt ny ordning
för lönebildningen. Kraven
innebär noll kronor i centralt
fastställda påslag och att lönen
ska sättas lokalt i det enskilda
företaget. Olikheten ska vara
norm, eftersom ”alla har rätt till
lön, men inte till löneutveck-
ling”, var budskapet från Alme-
ga. Reaktionen från LO har inte

låtit vänta på sig. Janne Rudén,
ordförande för Seko, gjorde ett
uttalande på förbundets kongress
som kan tolkas som att man för-
bereder sig för strejk. 

– Hur ska det kunna undvikas
när Almega lägger ett sådant
bud? Om de framhärdar är ris-
ken för konflikt stor, säger Janne
Rudén till Arbetaren. 

BÅDE PER BARDH och LO-ordfö-
randen Wanja Lundby-Wedin
gav delvis Rudén rätt på den
aktuella pressträffen.  

– Vi kommer aldrig att accep-
tera ett nollavtal eller att inte ha
några centrala förhandlingar, det
är ett absolut ställningstagande,
sade Wanja Lundby-Wedin på en
fråga från Arbetaren. 

Däremot menade hon att LO
inte går in i en avtalsrörelse
beredda på konflikt utan med
inställningen att parterna ska
komma överens. LO:s chefeko-
nom Lena Westerlund framhöll
att utrymmet för nominella löne-
ökningar de närmaste åren finns i
ett spann mellan 2,5 och 3,5 pro-
cent. Detta givet inflationsmål
och ett samhällsekonomiskt
ansvarstagande, sade Westerlund. 

Vid sidan av lönerna lyftes fyra
områden fram som särskilt vikti-

Sju somalier, misstänkta för
piratverksamhet, sitter i ken-
yanska fängelser sedan i maj –
utan rättegång. Det var sven-
skar som, under EU-flagg, grep
och överlämnade dem till
Kenya. Sveriges försvarsminis-
ter vill inte ta ansvar för dem
och hoppas i stället på en ut-
ökad militär EU-operation nästa
år – under svensk ledning.

Den svenska flottan har precis
avslutat sitt deltagande i Operation
Atalanta, EU:s piratjakt utanför
Somalia som ska skydda leveranser
av matbistånd och produkter som
oljeriggar. Nästa år utökas EU:s
militära insats till ett par tusen sol-
dater. Och Sverige vill leda opera-
tionen. Riksdagen väntas ta beslut i
början av 2010.

Samtidigt framkommer hård
kritik mot insatsen från internatio-
nella jurister. Advokaten Avi Singh
är representant för det franskbase-
rade Avocats du Monde.

– Som det ser ut nu kan de lika
gärna låsa in de misstänkta pira-
terna utan en rättegång, säger
Singh till Arbetaren. 

EU har hittills lämnat över 68
misstänkta somaliska pirater till
Kenya. Ett avtal mellan EU och

Svensk piratjakt utan

I EU-insatsen Operation Atalanta jagar svenska soldater pirater utanför Somalia. Nästa år utökas insatsen och Sverige vill ha en ledande funktion.
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Den papperslöse migranten
som ”sjukvårdsturist” är en
myt, visar en ny rapport från
Läkare i världen. Bara en av
tjugo papperslösa nämner
hälsa som skäl till att de sökt
sig till Europa. 

– Det vi bedriver här är katastrof-
sjukvård, som ligger närmare mina
erfarenheter från Darfur och
Tchad än mitt vanliga jobb på
Södersjukhuset, säger My Morin. 

Hon arbetar frivilligt som sjuk-
sköterska på Läkare i världens kli-
nik för papperslösa och visar runt i
lokalerna, som ligger på hemlig
adress i Stockholm. Varje onsdag
tar en handfull läkare och sjukskö-
terskor emot ett trettiotal patien-
ter med olika besvär, men allt kan
inte behandlas på kliniken. 

– Just nu har vi har en ung tjej
med hål på trumhinnan och det
har varit svårt att få till stånd en

operation för henne, säger My
Morin. 

Hur det går att skicka männis-
kor vidare till olika sjukhus beror
till stor del på vem som råkar svara
i telefon. De läkare som nekar att
ta emot papperslösa använder
enligt My Morin samma argument
som regeringen – att det skulle
leda till en ökad tillströmning av
papperslösa till Sverige. Men bil-
den av migranter som ägnar sig åt
vårdturism stämmer inte, om man
får tro den internationella rapport
som Läkare i världen, Liv, släppte i
förra veckan.   

RAPPORTEN BASERAR SIG på intervju-
er med drygt 1 200 papperslösa i
elva europeiska länder. 

Bland samtliga tillfrågade upp-
ger en av 20 personer hälsa som ett
av flera skäl till migrationen.
Andelen är heller inte högre i de
länder som har jämförelsevis gene-

rösare lagstiftning (se faktaruta). 
På flera sätt skiljer sig de pap-

perslösa som intervjuats i Sverige
från övriga länder i studien. Det är
en högre andel som uppger att de
sökt sig till Europa av politiska
snarare än ekonomiska skäl.
Betydligt fler än genomsnittet i
studien säger sig ha avstått från att
söka vård av rädsla för att bli dis-
kriminerad eller gripen av myn-
digheterna. Sverige uppvisar också
den lägsta andelen papperslösa
som testat sig för hiv.  

– Vårdpersonal sätts i en myck-
et svår situation när de förväntas
neka sjuka människor vård och
bryta mot sin egen yrkesetik, säger
Lotta Jansson. 

Läkare i världen kräver att alla
boende i Sverige ska ha rätt till
vård på lika villkor och att frågan
inte ska kopplas till migrationspo-
litiken. Man vill se ett formellt för-
bud mot att ange eller gripa pap-
perslösa som är under behandling
och omedelbara åtgärder i hela
EU så att minderåriga barn och
gravida kvinnor får ett särskilt
skydd. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

Vårdturism en myt 

� Rapporten baserar sig på 1 218
intervjuer med papperslösa i
Belgien, Frankrike, Grekland, Italien,
Nederländerna, Portugal, Schweiz,
Spanien, Storbritannien, Sverige och
Tyskland. 103 av de tillfrågade bor 
i Sverige. 

� Bland samtliga tillfrågade upp-
gav 6 procent hälsa som ett skäl till
migrationen. I Sverige är siffran 7,8
procent och i Spanien, som har
Europas mest generösa vårdtillgång
för papperslösa, 4,2 procent. 

Källa: Läkare i världen

Vård för papperslösaFakta

Läs mer på hemsidan.

LO utesluter inte   
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